FESTIVAL ABERTO DE ATLETISMO DA BAHIA – 2019
REGULAMENTO
OBJETIVO
Art. 1º - A Competição tem por objetivo, avaliar o desenvolvimento técnico dos velocistas, meio fundistas e
saltadores na fase inicial de treinamento, além de propiciar o surgimento de novos atletas;
DAS DISPOSIÇÕES GERAIS
Art. 2º - A Competição será realizada na pista de Atletismo do Estádio Armando Oliveira em Camaçari, no dia 16 de
marco de 2019, (sábado), a partir das 14h00min;
Art. 3º - A Competição será regida pelas Regras Internacionais adotadas pela IAAF, CBAt e FBA;
Art. 4º - A Competição será aberta para atletas federados ou não com idade a partir dos 15 anos, agrupados em
uma única Categoria Adulta;
Parágrafo único: Os atletas com idade 15 anos, nascidos a partir dos 2.004 observando-se a Normas 12 CBAt,
não poderão participar da prova do Arremesso do Peso;
Art. 5º - As inscrições serão feitas no local da Competição 30 (trinta) minutos antes do início previsto de cada prova,
mediante apresentação da carteira da CBAt, ou qualquer outro documento de identidade;
Parágrafo único: Não haverá cobrança de taxa, sendo gratuita a participação;
Art. 6º - Cada Entidade poderá inscrever tantos atletas quanto queira por prova;
Art. 7º - Não será limitado o numero de participação por prova para os atletas, exceto para os da categoria Sub 18
que poderão participar no máximo de 2 (duas) provas;
Art. 8º - A competição será realizada em uma única etapa;
Art. 9º - As provas previstas para ambos os sexos serão: 200 m. rasos, 800 m. rasos 5.000 m. rasos, Salto em
Distancia,e Arremesso do Peso;
DA PREMIAÇÃO
Art.10º- Serão premiados com medalhas douradas, prateadas e bronzeadas os atletas classificados
respectivamente em 1º, 2º e 3º lugares por prova;
Art.11º- Os casos omissos a este regulamento serão resolvidos pela Direção Técnica da FBA;
PROGRAMA HORÁRIO
Horário
14h00min horas
14h20min horas
14h40min horas
15h00min horas
15h20min horas
15h40min horas
16h00min horas
16h20min horas
17h00min horas

Prova
200 metros rasos
Salto em Distancia
Arremesso do Peso
200 metros rasos
800 metros rasos
800 metros rasos
5.000 metros rasos
Salto em Distancia
Arremesso do Peso
.5.000 metros rasos
200 metros rasos
200 metros rasos

Naipe
Feminino
Masculino
Masculino
Masculino
Feminino
Masculino
Feminino
Feminino
Feminino
Masculino
Feminino
Masculino
Encerramento

Fase
Semi Final
Final
Final
Semi Final
Final p/tempo
Final p/tempo
Final p/tempo
Final
Final
Final p/tempo
Final
Final

